
 
  Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme, 
           creativiteit en spiritualiteit. 

 

NIEUWSBRIEF JUNI 2021 
HET HEDEN, CREATIE VAN DE TOEKOMST 

 
Op 21 juni voltrok de Zomerzonnewende zich op het noordelijk deel van de Aarde. 
De Zon omarmt ons met haar potentie en transformatievermogens. Ze vormt een poort van 
scheppingskracht, transformatie en reiniging. Het vuur in jou wordt geactiveerd en dit werkt 
zuiverend. Je komt dichter bij je vermogen om te creëren en aan je leven een eigen richting te geven.. 
De Zomerzonnewende stimuleert jouw speelsheid, plezier en creatieve vermogen, en brengt je in 
contact met de overvloed van het leven. 
Het vuur in de natuur wakkert het vuur in jou aan. Je bekomt hierdoor inspiratie, nieuwe ideeën, het 
openen van je hart naar een verbinding met het AL en het stimuleert de ervaring van 
eenheidsbewustzijn. 
De Zomerzonnewende vormt eveneens een poort naar nieuwe dimensies en stelt je in staat je kleine 
“ik” te verbinden met je Hogere Zelf, en alzo de connectie met hogere niveaus van je eigen bewustzijn 
te ervaren. 
 
De toekomst wordt in het heden gecreëerd en is het resultaat van de manier waarop de mensen de 
huidige corona-omstandigheden interpreteren en verwerken. 
In hoeverre de betrokkenen bewust handelen vanuit hun scheppingskracht, of zij dit onbewust doen of 
vanuit een slachtoffer- of daderrol, is mee bepalend. 
Alles wat op Aarde plaatsvindt heeft invloed op de gehele Kosmos en andersom. 
De Zon, de Maan, het Zonnestelsel, de Melkweg, andere constellaties en sterren om je heen 
herinneren ons eraan dat wij deel uitmaken van een groter geheel. 
Multidimensionale universa zijn met elkaar verbonden en wisselen verschillende vormen van 
bewustzijn uit, opdat het goddelijke zich kan manifesteren. 
 
Wonderen zijn gebeurtenissen die gecreëerd worden door een opening in bewustzijn, waardoor een 
hoger niveau van het goddelijke op Aarde manifest kan worden. Wonderen doorbreken het verloop 
van de omstandigheden en tillen het proces naar een hoger bewustzijn. 
Bewust handelen vanuit je goddelijkheid stelt je in staat om gebeurtenissen te verbinden met hogere 
dimensies. Je wordt dan een kanaal voor het goddelijke op Aarde. Dit creëert ruimte voor wonderen. 
Er zijn dus geen ontwikkelingen nodig van buitenaf voor de groei van de mensheid. 
 
Met het steeds voorspellen van onheil creëert de mens zijn eigen onheil. Dan vervult de profetie 
zichzelf. Gedachten zijn krachten ! Je bent niet alleen een Geschapenen maar ook in staat de rol van 
bewuste Schepper te vervullen. 
Als de mens denkt en handelt vanuit het hart, vanuit onvoorwaardelijke liefde en mededogen, dan zijn 
er geen ontwikkelingen van buitenaf nodig om te groeien. 
 
Hoe bij jezelf blijven in deze tijden van toenemende digitalisering  ? 
Wie zijn wij ? Wat is de aard van ons menselijk bestaan ? 
Het is noodzakelijk nu om het contact met je goddelijke essentie tevoorschijn te laten komen en deze 
bewust te integreren in je aardse persoonlijkheid. 
Als de samenleving en jouw directe omgeving steeds minder reflecteren met je goddelijkheid, dan 
wordt je uitgenodigd je goddelijkheid vooral in jezelf te vinden. 
In deze huidige tijd dient spiritualiteit op de voorgrond te staan. Nadrukkelijk aandachtspunt is het 
gezond en heel houden van je energetisch stelsel in en om je 4 aardse lichamen heen; je fysieke, 
energetische, emotionele en psychische lichamen. 

 
Samen vormen deze lichamen jouw persoonlijkheid op Aarde. 



Wij zijn allen hoogenergetische multidimensionale wezens. Energie vormt een verbindende schakel 
tussen materie en bewustzijn. Door je grootste aandacht voornamelijk te richten op je 4 aardse 
lichamen, ervaar je minder goed waar je ziel en hogere bewustzijnslichamen mee bezig zijn. 
De spiegel die het netwerk van elektromagnetische velden voorhoudt over wie wij zijn, is beperkt en 
misvormd. De kracht van je hart is hierin niet vertegenwoordigd. De essentie van het menszijn wordt 
niet begrepen. 
 
Hoe jezelf beschermen tegen de directe invloed van de elektromagnetische velden? 
Het type aandacht, de focus (de scherpte ervan) en de intentie (kwaliteit en inhoud) bepalen wat je met 
je omgeving uitwisselt en welk effect dat op jou heeft. 
Hoe meer je de connectie met je hart, met je eigen bewustzijn en met je Goddelijke Bron koestert, des 
te minder de hybride blauwdruk tot je doordringt en des te meer jij de verbinding met je eigen 
goddelijkheid behoudt. 
Maak hierin bewust je eigen keuze. 
 
Het zij zo ! 
In Licht, Liefde en Heilige Klank. 
Thaïs Denise 
 
 

 
Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in werking trad op 25 mei 2018, 

past vzw Xochipilli de regelgeving strikt toe om persoonsgegevens optimaal te beschermen. 
Voor meer info lees onze privacyverklaring op www.xochipilli.be. 
U vindt de privacyverklaring terug onderaan de homepagina. 

Klik op “PRIVACYVERKLARING” en het bestand opent in een apart venster. 
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